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Adreso: Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II, Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj ahonprezo en nacia mono:

trgentino (Pes. pap. 2.—): S -ro Graciano Garcia, Rioja 812, I Hungarujo	 S-ro Bihari M6r, ĉe Szerderit, Tclep-u. 14,
Buenos Aires.	 Budapeŝto VII.

Belguio (B 4.—): S-no Yvonne Colijn, Jan 13orl-str. 8, rue	 Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Bejzots, Aspazia -Bniv.9, 10k. 3,
Jean Borlt5, Bruxelles-Auderghern. 	 Rigo.

Bulgarujo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi	 Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus, III. Gimnazija, Mai-
Georgiev 49, Sofio.	 ronio 12, Kaimo.

Cehoslovakujo 	 25.—): S-ro and Mai, Mŭhlfeldgasse 11, 	 Nederland°	 2.—): S-no Catharina J.Roskes-Dirksen.
Gablonz a. N.	 Anemoonstraat 96, Hago.

Danujo (dkr.	 F-no Margrethe Noll. Fredericiagade 6, II., 	 Polujo (zI.	 S-ro Chajm Kusnir, Ul. Orwida 5, Wolornin
Kopenhago-K.	 powiat Radzyminski.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Heltni Dresen, postkast 6, Talino.	 Sovjetunio (R.1.50): U. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.
Franeujo (ffr. 20.—): F-no Ucile Royer, 14 Rue des Carmes,	 7a, kv. 1,

Parizo V. poŝtkonto Parizo 25 777. 	 Svedujo (skr. 3.—): S-ro Erik Brenander. Fyrunga.
Germanujo (Rtn. 3,—): La redaktanto, Poŝtkonto Hamburgo 	 SvIsujo (sfr. 3.—): S-ro Paul Enz, Nuxowerk, Rapperswil,

31 883. 	• (St. Gallen).
Grandbritnjo (Š. 3i—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno", Manor	 Usono (dol. 1.—): S-ro Karl Frbding, 604, Seventh Street,

Way, Headstone Lane, Harrow apud Londono. 	 Rockford. Illinois.
El la landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj estu uzataj prefere ol nacia mono. Ne pagtt per poŝtmanclatoj; ĉar ili kaiizas kurzan perdon. 	 Anoncoj pri vegetaraj

mantejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, Ia „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por la „Veg-e-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter Ia Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŝi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de Zittj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas kontraŭ Cio malbona kaj kiuj subtenas interne je
a Esperanta movado la etikan nivelon de nia komuna volo.

La kenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II., Ger-
~ni°. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj.
OK_ 

Kiu scias legi?
En ĉiutaga Haniburga gazeto mi trovis jenan arti-

kolon: „Pri la arto de porkbuĉado. En la malgranda
buĉejo de la Kampstrato staras kvindek° da nernatur-
ireskaj junuloj en la ekscito kaj timo de ekzameno. Ili
akrigas la tranĉilegojn; ĉar ili devas pasigi tre gravan
ekzamenan lecionon per la tasko: sendi kvindek porkojn
d la vivo en la morton kaj disbuĉi ilin laŭ ĉiuj reguloj de
ia arto. Tio estas la dua ekzameno en la buĉista metio.
Post la unua lernjaro la junuloj devas buĉi ŝafon, post la
dua porkon kaj post la tria bovidon. La junuloj kaj Ia
porkoj en tiu tago havas malfacilan taskon! Oni ne kredu,
ke estas facile, ŝanki porkon en porkajon! Kaj la fakto,
ke la okuloj de tre severaj ekzamenantoj observad•s la
senvivigon kaj dissekcadon, ne faciligas la laboron. Ktp."

Mi ŝatus scii, kiu el la .miloj da legantoj, kiuj ricevas
ia gazeton, scias legi ĉi tiun tekston, t. e., komprenas leg-
ante, kiom da mizero, da malpuregajo, da barbareco, da
abomenaj° entute estas kaŝita en ĉi tiu teksto tiom bon-
hamore prezentata al la publiko de la jurnalistoj.

Ni lernas skribi kaj legi en la lernejo; ĉar la instruo
ide tiuj kapabloj estas deviga en 'ĉiuj civilizitaj ŝtatoj. Sed,
at ni vere ellernas tie la legadon? Cu vere scias legi tiu,
kiu komprenas, ke po, e, ro, estas „per" kaj ke la frazoj
havas subjekton, verbon, objekton kaj tiel plu?

Sed kelkfoje eĉ la ĵurnalistoj de ĉiutagaj gazetoj kri-

tikas tiajn barbarajojn. Ekzetnple, „Vegetarianen" ra-
portas, ke la ĉiutaga sveda gazeto „Svenska Dagbladet"
sub la ironia vorto „bongusta" skribas:

„En granda sudsveda gazeto la Akciaj Buĉejoj de
Skanio anoncas jenmaniere pri siaj vendotaĵoj:

»D•m kelkaj grizaj decembraj tagoj milo da fortikaj
kaj bonkreskaj porkidoj trankvile kaj silente mortas Ia
heroan morton pro la pat•ujo, kaj oni raportas pri tio tute
simple

Nenio nova sur la buĉfronto.
Ankaŭ en ĉi tiu jaro 'ĉiu bona kaj ŝparerna mastrum-

antino aĉetas ĉion por la kristnaska tablo plej bone kaj
plej malkare ĉe . . .«

La daŭrigo de la anonco havas saman stilon kaj eC,'
pli grandan mankon de bongusto."

Kiel pacifistoj ni sendube kun kontenteco konstatas la
trafan komparon inter la bul.".'ejo kaj la fronto, kie mort-
adis viroj pomilione sub plej abomenaj kondiĉoj pro falsaj
idealoj, pro interesoj de profitantoj, pro misgvidita en-
tuziasmo.

Entute, tamen, la ebleco de tia anonco kaj la ebleco
de la pli supre citita gazeta informo estas malkojigaj ka-
rakterizoj pri nia civilizeco, kaj estas nia tasko, ke fariku
Pli granda la nombro de tiuj, kiuj scias legi en la profunda
senco de la vorto.
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Nur tiu estas bona instruisto, kiu instruas legi en tiu
senco, kaj nur tiuj estas bonaj gepatroj, kiuj malfermas
la okulojn de la infanoj ne nur al la ekstera aspekto de la
objektoj, sed al ilia vera enhavo. Tiam fariĝos pli riĉa
la vivkojo, la komprenerno por la beleco de la naturo, de
ĉio viva; tiam fariĝos samtempe pli forta la deziro, ke
malaperu ĉio mathela, ĉio kio malpurigas nian belan
mondon.

Ni estas sur tiu ĉi vojo. La vegetarismo, tion ni bone
scias, estas nur unu parto de Ia granda celado; sed ĝi
estas gravega. oi estas, kiel Tolstoj diras, „la unua
ŝtupo".

Elektrokulturo.
En la naturo ekzistas fortoj, kies utiligo dependas de

la homa scio, kapahlo kaj bona volo. Tiaj nesufiĉe aplik-
itaj naturenergioj estas la atmosfera elektro kaj la ter-
globa elektromagnetismo.

La favora influo de la atmosfera elektro je la plantoj
estis konstatita jam de tre malnovaj tempoj. Tiel, estas
preskaŭ tutkonata fakto, ke jaroj, dum kiuj okazas ofte
ŝtormoj, distingikas per riĉaj rikoltoj. Antaŭ jam de tre
longa tempo la :kardenistoj scias pri Ia rapidega kreskado
de iaj legomoj dum la rilate mallonga daŭro de fulmo-
tondroj.

La eksterordinara vigleco de la tropika plantaro kaj
la grandaj rikoltoj en la nordaj regionoj malgraŭ la tiea
mallonga vegeta periodo (tempo de la kermado ĝis la
maturi•o) kaj la malalta temperaturo, estas grandgrade
sekvoj de la alta tensio de la attnosfera kaj tergloba
elektroj.

En la estinteco estas interesa la eksperimento de la
franca kŭtenanto Basti (Basty), kiu en la jaro 1898-a
pikis kelkajn malnovajn sabrojn en bedojn spinacajn kaj
terpornajn. Tiuj armiloj altigis la terpornan rikolton je
30% kaj la produktadon de la spinaco je 85% (,Jcil, kiel
eĉ la restaj armiloj povas esti utilaj al la homaro). La
sekvintan jaron la citita oficiro plibunigis sian inventaĵon,
simpligante ĝin je pintitaj dratoj (Tiel la armilaro denove
superfluikis por la agrikulturo.). Pikinte tiujn dratojn en
diversajn kampojn, Basti pligrandigis la rikolton de la

tritiko je 35% kaj tiun de la salato kis 80%.
La unuaj scicncistoj, kiuj okupikis pri la elektrokul-

turo, estis D-ro Mambre (Mambrey) kaj abato Nole
(Nollet), sekretario de la franca akademio (por la lasta
oni citas la jaron 1749-an). Iom poste, la franca abato
Bertolon (Bertholon) inventis (1783) aparaton por utiligi
la atmosferan elektron.

Ankoraŭ pli malfrue la rusa seiencisto Spene (Spehne)
perfektigis la cititan aparaton. Per ĝi li sukcesis pligrand-
igi la rikolton de kelkaj kulturoj ĝis la jenaj procentoj:
aveno 62, tritiko 56, lino 34, hordeo 55, terpomoj 11, se-
kalo 28.

Pri elektrokulturo okupikis ne nur Francoj kaj Rusoj
(krom la citita Spehne, ankaŭ kolonelo Pilsudski), sed
same Angloj, kiel Nojman (Neumann), Oliver Lok
(Lodge), la germano Maks Breslaŭer k. a.

La jus cititaj personoj ordinare uzis aparatojn, kiuj
ne multe diferencis de tiu de Bekenŝtajner (Beckenstei-
ner). Tiu ĉi inventaĵo estas patentita en Liono (Lyon)
jam dum la jaro 1848-a. Cri konsistas el du esencaj partoj:
la unua prezentas faskon el metalaj pintaĵoj fiksitan sur
alta stango, por kapti la atrnosferan elektron, .kaj la dua
parto estas simpla drato, por konduki la kaptitan ener-
gion en la dezirata kulturo. (Vidu figuron 1-an.)

En nia tempo la franca profesia inventisto kaj in-
dustriisto Ian Kristoflo (Jean Christofleau), terista ido
el Turon (Touraine), inspirita ankaŭ de la deziro, helpi
siajn kunkamparanojn, enkondukis kelkajn :konstruajn pli-
bonigojn kaj trafan orientigon de la elektrokultura apa-
rato. Li tiu aparato devas esti direktata tiel, ke kia bori-
zontala pinto montru sudon. Tiam la aparato kaptas
ankaŭ terglobajn elektromagnetajn fluojn. (Vidu la 2-an
figuron.)

En la sama aparato estas kombinita la agado de du
teruro- kaj unu volta elementoj, ĉiuj tri konstruitaj tre
simple. Nome, la elemento „A" konsistas el du arkoj:
unu el kupro kaj la alia el zinko. Tiuj du kunfanditaj 'par-
toj estas tiel fiksitaj sur la aparato, ke unu de iliaj randoj
estas turnita al la stato (sude) kaj la alia restas en la
ombro. Tiel estikas la temperatura diferenco en tiu
termoelemento.

Simila temperatura diferenco estikas en la elemeuto
„B" kiel sekvo de la malsama varmiko de Ia randaj me-
talaj a.loj (flugiloj).

La volta fluo iorrnikas sekve de la ago de la atmosfera
acidigita akvo je la supra parto de la aparato, kiu kon-
sistas el du malsamaj metaloj: la kovrilo estas el unu kaj
la skatolo el alia.

La priskribita aparato tiel konstruita ne bezonas esti
Sargata kaj malgraŭ tio ne eleerpikas. Oni devas nur
fiksi ĝin sur alta sepmetra stango, por kapti la atrnosferan
elektron, kaj samtempe orienti la aparaton sude, por
aktnnttli (arnasigi) la elektromagnetajn fluojn. La amas-
igitan energion en la aparato oni kondukas sub la supr-
aĵon de grajna kampo, herbejo, legoma bedo ktp. per
galvanizita ferfadeno orientita sud-norden. La ferfadeno
estu tiom profunde dislokita, ke ĝi ne ĝenu la terlabor-
adon. Oni povas konduki la cititan elektron en la vin-
heraj superteraj subtenantaj dratoj aŭ en malsana frukt-
arbo, simple volvante kian trunkon per la kondukilo.

La aparata influo largonge dependas de la longeco de
la kondukilo. Tamen en la larko ĝi estas sufiĉe Timigita,
kaj oni tial devas distancigi la aparatojn je tri metroj unu
de la alia.

Sajnas, ke la jus priskribita aparato efikis tre bone.
Tiel ĝi ne nur meritis la bonan akcepton de multaj ter-
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istoj. sed ankaŭ altiris la atenton de oficialaj institucioj,
kiel la Agronomia Eksperimenta Stacio en Mec (Metz)
kaj la Agrikultura Lernejo en Grinjon (Grignon). Tiu-
tempe aperis la faka gazeto „Electrocuiture".

En la jaro 1912-a okazis eĉ internacia kongreso elek-
trokultura. Tiam ĉeestis oficialaj deiegitoj de la Franca
.Agrikultura Ministrejo, de la Franca Scienca Akademio
kaj reprezentantoj de la registaroj: belga, luksemburga,
nungara, rusa kaj meksika.

La firmo Kristoflo (Christofleau) vendis kis nun pli ol
kvarcentmil aparatojn. Tiu ĉi fakto parolas sufiĉe elo-
kvente pri Ia praktika utileco kaj la populareco de la
elektrok ul turo.

En la somero 1928-a mi havis la feliĉan okazon viziti
persone sinjoron Kristoflo. En lia kardeno mi admiris la
potencan kreskajecon kaj freŝecon de la legomoj, la an-
taŭrnaturecon de la fazeolo, la sukriĉecon de la fruktar1xtj
branĉetoj kaj la grandecon de la fruktoj. Tiuj rezultoj
estas des pli mirindaj, ĉar, laŭ la aserto de la inventisto,
ili estas ricevitaj sen sterkado (de post dekduo da jaroj)
kaj sen akvumado (tiu somero estis bruliga!).

En la argumenta kolekto de la elektrokulturistoj rni
vidis foliojn, radikojn, fruktojn kaj cerealojn eksterordi-
nare egajn.

I3edaŭrinde la eksperimentoj en la citita kardeno ne
estis arankitaj laŭ la kompara kampa metodo, por evi-
dentigi la diferencon inter aparate stimulitai kaj ne trakt-
itaj -kulturoj. Tamen la inventisto rajte rimarkigis: „Kom-
paru miajn kulturojn kun tiuj de miaj najbaroj; la grundo
kaj la kulturado estas samaj!"

Certe la plej bona kontrolmetodo estas la eksperi-
menta, kaj la celo de ĉi tiu artikolo estas precipe sthnuli
interesulojn al personaj provoj.

La modernaj aparatoj kostas proksimume tricent frau-
cajn frankojn. Oni povas mendi ilin rekte sub adreso:
S-ro Christof•eau, industriel, La Queue-les-Yvelines,
Seine-et-Oise, Francujo. Esperanto estas korespondata,
sed franca lingvo preferata.

Do, ,progresemaj .teristoj, en nia malfacila epoko, kiam
vi streĉas ĉiujn fortojn, por pligrandigi viajn rikoltojn.
bonvolu atenti la feliĉan eblecon, kiun prezentas al vi la
elektrokulturo per siaj prirnitivaj aŭ modernaj aparatoj.

Agro.
Rim. de la red.: Bedaŭrinde, pro la kostoj, ni ne povas

represi la senditan desegnajon kaj uzas la kliŝon afable
pruntedonitan de s-ro Penĉev, redaktanto de la bulgara
terista revuo „Stopanski pregled i domakinstvo".

La eithiotiko kaj la vegetarismo.
D-ro Alexander Sommer-Barel.

En la Cefioslovaka Stato la vegetara movado estas
malvaste ligita kun Ia eŭblotiko, kaj pro tio mi volas in-
formi niajn legantojn pri la koraj rilatoj de ambaŭ tnov-
adoj.

La etibiotika tnovado estis fondata dum la Sepa In-
ternacia Vegetara Kongreso en Kamenny Senov (Stein-
schi5nau), kiel oni jam sciigis en Vegetarano XII13. Nia
bulteno XII/4 jam sciigis, ke en la Internacian Sciencan
Komitaton estas ankoraŭ elekt•ta nia ĉiam fervora Hans
Feix, Warnsdorf.

Do, la eŭbiotika movado dankas sian devenon al la
vegetarisino, kaj li pruvis sian dankernon per tio, ke en
kia centro naskikis, en Prago, la Cefioslovaka Vegetara

Klubo, kiun fondis la ano de nia prepara eŭbiotika ko-
mitato S-ro Josef Pospigil. Li ,kolektas ĉiujn ĉefioslovak-
ajn vegetaranojn sub la adreso de la Vegetara Restoracio
de Emil Vofi•a, Prago I, Revolti'dni trida 7.

Kion volas la .eilbiotika movado? eti volas meti la
tutan nunan homan vivon sur la certan bazon de la sci-
enca esploro, kaj praktike i fondikas sur la familia vivo
en intima ttnuiko kun la naturo. Ni penadas, ke ĉiu havu
sian dometon kun kardeno, por ke li povu en sia libera
tempo prilabori sian propran teron. Ni penadas, por ke

kuracistoj fariku higienistoj kaj ne dependu de 4a homaj
m•lsanoj, sed povu zorgi pri la publika higieno tiel, ke
la malsanoj farikos esceptoj.

Ni bone scias, ke la kontraŭalkohola, la kontraŭniko-
tina kaj la vegetara movadoj estas ŝtupoj al la perfekta
eŭbiotika vivo de la homaro. Ni ankaŭ alte ŝatas la pac-
movadon, kiu klopodas proksimigi la homojn de diversaj
nacioj kaj konduki ilin al la estonta vivo inda je kultura
homo. Speciale en la vegetarismo ni vidas rimedon, por
plinobligi la homajn morojn kaj kutimojn, kaj kun kojo ni
konstatas, ke ĉiuj anoj, kiuj aliras al ni, estas vegetar-
anoj aii amikoj de Ia vegetarismo.

Ni kore invitas ĉiujn, kiuj interesikas pri la eŭbiotiko,
skribi al la adreso de D-ro Alexander Sommer-Bata
Prago-Liboc, 162, Cefioslovakujo.

Ni apogas nin sur la gazetojn Casopis pro Zdravot-
itictvo, kiu de la jaro 1930-a aperos sub germana titolo
Wissenschaftliche Lebensreform, Batislavo, Belnayova 3,
redaktanto Prof. D-ro St. Riiiiĉka, kaj la gazeto Sptivny

Prago-Liboc 162.
Niaj kunvenoj okazas ĉiutnonate kaj donas komunan

parolejon por ĉiuj higienaj, kulturaj, pacaj kaj etikaj mov-
adoj. Ni esperas aranki kunsidon en Dresdeno ĉe la In-
ternacia Higiena Kunveno, kie prof. Rtsdiĉ"ka dum Ia
higien•-politika kongreso en la tagoj de 21-a k'is 24-a de
junio 1930-a faros paroladon pri la eŭbiotiko. Plue ni
faras preparojn por la Unua Internacia Eŭbiotika Par-
lament° en Prago, al kiu ĉiuj parencaj movadoj, precipe
Ia vegetaranoj, estos invitataj.

Ni esperas, ke ni trovos la plej bonajn amikojn en
la vicoj de la vegetaranoj, kaj ni povas certigi al la vege-
taranoj, ke ankaŭ ili trovos en niaj vicoj la plej fervorajn
partianojn kaj ardajn amikojn. La saman esperon ni
havas pri la esperantistaj samideanoj. Laŭeb•e ni uzos
Esperanton :kiel interkomprenigilon en niaj internaciaj ri-
latoj.
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(Al la brita vegetara societo, 1917:) Via sepdekjara
jubileo, kiu sekvas kun mallonga distanco mian sesdekan,
trovas min kiel vegetaranon de preskaŭ kvardekjara fi-
deleco. Vi mem devas juki pri tio, ĉu mi estas apogo por
via kredo aii ne.

Mi nomas lkin kredo; ĉar mi havas nur malmulte da
respekto por fiziologiaj argurnentoj, kiujn ni adresas al ĉi
tiu materialisma epoko. Nur kiam ni estos evoluigintaj
veran psikologian sciencon, ni povos alveni ĉe scienco
de metafiziologio. kaj ĝuste de ĝi mi atendas konvinkan
klarig-on pri nia instinkta interna ribelo kontraŭ la kani-
balismo.

George Bernard Shaw, nask. 26. 7. 1856.
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Vegetara Mankaj() en Zurifio (Svisujo), posedanto E. Hiltl,
Sihlstr. 26-28. Tre rekornend•nda vegetara inankejo kun
propra kukfarejo. Senalkoholaj vinoj.
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La Malsanulejo „Lady Margaret".

Nia bildo prezentas la vegetaran malsan-
ulejon kun flegistinoj, pri kiu sarnideano S.
J. Smith raportis en nia bulteno XI13 kaj kiu
estas citita ankaŭ en la 17-a bulteno de I. V.
U., Vegetarano XII-4.

La malsanulejo estas fondita en la jaro
1903-a kaj trovikas jam dum la tuta inter-
tempo sub la gvitlado de s-ro Josiah Oldfield,
kiu opinias, 'ke malsantilejoj devus stari pre-
fere ekster la urboj, en piena freŝa aero. La
nutraĵo estas vegetara, kun speciala atento
al fruktnutrado.

La adreso de la malsamilejo estas: The
Lady Margaret Hospital, Doddington, Sitting-
bourne, Kent. Anglujo.

Oni ŝatas la viziton de fremdaj vegetar-
anoj, kiuj interesiĝas pri ia aranĝoj.

Konsilo pri dentoflegado, laŭ personaj spertoj.
Sanaj, blankaj dentoj estas pli valoraj ol veraj perloj.

Ne faru pekojn kontraŭ ili; alie pento certe sekvos. Evitu
tro malvarmajn mankajojn kaj trinkajojn, ne disrompti
malmolajn nuksojn per la dentoj kaj ne traboru dentojn
Per feraj objektoj, kiel pingloj ktp. Ciumatene per bona
dentkremo aŭ lŭdrogensuperoksido ktp., per dentobroso
purigu la dentojn, kaj samtempe flegu perbrose dento
karnan masake. Pripensu, kio masako estas por la homa
korpo, tio ĝi estas por la dentoj. Per ĝi oni povas eviti
multajn dentmalsanojn kaj dentperdojn.

Alia bona dentkonserva rimedo estas la ordinara kuir-
eja ccpo. Cii havas la econ •kstrakti la rnalsanajn sub-
stancojn el korpo kaj el dentokarno. Oni prenu cepo-
tranĉeton (kelkfoje dum semajno). Per ĝi oni masaku
dentokarnon. Ciarn, kiarn mi havas malagrablan senton
en la dentoj aŭ la dentokarno, mi tuj maĉas cepotrant-
eton, kaj baldaŭ la doloroj malaperas. Ciutagan mank-
adon de cepotranĉeto kompetenta persono rekomendis.
Cepo apartenas al la medikamentaj plantoj; pro tio en
nekuirita stato oni ne devas da ĝi manki pli ol tranĉeton.

La svisa pastro Kŭnzle, laŭ siaj kalendaroj kaj sia
broŝuro „Herbo kaj Filierbo" multon skribis pri la utilo
de kuireja cepo. Liaj presajoj estas haveblaj ĉe libro-
komercejo F. Unterberger, Feldkircl►, Aŭstrujo.

Mathilde Dammbacher, Ellwangen, Virt.

Internacia Esperantista Laborkomitato por
Senalkohola Kulturo.

Tiu komitato formikis dum la Budapeŝta Esperanto-
kongreso, sub prezido de S-ino Anna Bramkainp-Weber,
instruistino, Scheveningen, Pansierstr. 22, Nederland°.
(ia 'kasisto estas S-ro W. Mudrak, Vieno VIII, Strozzi-
gasse Aŭstrujo. En aliaj landoj la organizo .havas
clelegitojn. Oiaj celoj estas:

1. Interrilatado kaj komuna laboro de esperantistaj
abstinuloj ĉiulandaj.

2. Atentigo pri la graveco kaj socia signifo de la al-
kohol-demando; kreo de senalkohola 'kulturo en la ĝene-
ralaj rondoj de esperantistoj.

3. Interganko de raportoj, statistikoj; publikigo de tiaj

raportoj en Esperantaj organoj; organizo de abstinulaj
kunsidoj dum Esperantokongresoj kaj precipe dum la In-
ternaciaj Kongresoj de Esperanto.

4. Propagando de Esperanto inter alkoholkontraijuloi.
5. Latiebla kunlaboro lam parencaj movadoj sociaj kaj

vivreforrnaj, precipe kun la movado kontraŭ tabako.
Demandoj pri tiu ĉi nova organizo estu adresataj al la

cititaj adresoj aŭ al: I)-ro St. Kadiev, Slivcn, Bulgarujo.
S-ro Radoslav E. Triŝkov, urbo Vraca, Str. Knjajevska
63, Bulgarujo. S-ro Lzlnyi Ferenc, Hungaria-ŭt 5, urbo
Kispest, Hungarujo. S-ro Arsenije Skatariĉ, Zagrebo,
Srehrnjak 9,11., Jugoslavujo.

Pacifismo.

Generaloj franca kaj germana nun faras paroladojn en
la skandinavaj ĉefurboj. Sub la titolo ,,La granda trompo"
D-ro H. Jakob Rbgler raportas pri tio en „Naturlaegen",
la organo de la norvega vcgetara movado:

„Eble neniu, eĉ ne la plej .konvinkita pacifisto, estus
imaginta antaŭ dek jaroj la eblecon, ke franca kaj ger-
mana generaloj starus ŝultron apud 'ŝultro, por disvastigi
la evangelion de la paco. Tio, kio ankoraŭ antaŭ kelka
jaroj devis esti konsiderata kiel utopio, brilis brilanta
vero por la multnombra ĉeestantaro, kiu aŭskultis la 2-an
Je februaro la gastojn de la Norvega Pacosocieto: gene-
raloj Martial Verraux kaj Paul von Schoenaich.

Du antaŭaj kontraŭuloj, kiuj estis starintaj en inter-
kontraŭaj tranĉeoj, staris ĉi tie kune kaj diris al la homoj,
kio estas la milito. Iliaj diroj estis mortkondainno por la
mondmilito kaj por milito entute.

La maljuna blankliara franca generalo, 'kiu travivis
ambaŭ militojn, tiun de 1870 kaj la lastan, entuziasme pa-
rolis pri la „malarinigo al Ia menso", kiu estas necesa,
por ke la homaro evitu la abomenajojn de estonta milito.
La spirito de milito devas esti anstatailata per spirito de
paco. Precipe li adresis la junulinojn kaj la patrinojn:
Eduku viajn infanojn por pacaj agoj! Ne fariĝu kunkulpaj
pri la milita spirito, kiu ankoraŭ vivas en la mondo!

Eĉ pli radikala en sia pacvolo estis Ia germana gene-
ralo. Dum 37 jaroj li estis entuziasma soldato, kiu gloris
la militon kiel la veran kurakehnontron. Sed la mond-
milito ŝanĝis liajn ideojn. La nunternpa milito ne estas
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kavalireca kuraĝagado; ĝi estas homamasbueado per
maŝinoj, ĝi estas negocego por la milita industrio, kaj
estas maljusteco kontraŭ la brutoj, nomi la militon bruta;
ear nur la :kulturhomo estis kapabla, eltrovi la diablajn
militmaginojn de nia epoko.

La generalo fermis sian admonantan paroladon, kiu
estis granda konfeso, kun la postulo de plena kaj tuta
senarmigo. Nur tiam, kiam ne ekzistos plu militiloj, la
milito povos esti forigata 'kaj la paco akiri la mondon.
La personoj, kiuj gvidas al tiu celo, estos la veraj bon-
farantoj de la homaro, kaj estontaj tempoj plektos latir-
kronojn por ili.

La parolado de la generaloj estis kvazaŭ granda kaj
vekanta diservo, kvazaŭ sonoriloj aŭdigantaj la signalon
de nova aŭroro super la tuta homaro."

2:t

Dimanĉon, la 27. 4. 30, la „Unuiĝinta Packomitato" en
Berno, Svisujo, aranĝos grandan internacian demonstra-
cion, dum kiu parolontoj de internacia farno protestos
kontraŭ' deviga armeservo •kaj militema edukado en
ŝtatoj, kiuj subskribis la konsenton de Parizo (Kellogg-
Konvencion). Oni speciale protestos kontraŭ punado al
militservrifuzantoi en tiuj landoj. —

Por la Universala Esperantista Pacifista Ligo, la kas-
isto Oskar Fraenkel, Berlino-Charlottenburg 4, Krumme
Str. 58, Germanujo, (al kiu oni adresu ĉiujn rnonsendojn
por la ligo) dissendas cirkuleron, en kiu li insistas pri la
decido de la Budapeŝta Esperantokongreso: aranĝi ĉiu-
jare indan rnanifestadon por paco kaj interpopola inter-
konsento. Ciuj anoj kaj simpatiantoj estas jam nun pet-
ataj, klopodi, por ke dum la Oksforda Kongreso okazu
efika kaj inda manifestado.

Por la propagando de la pacideo inter la esperantistoi,
la ligo bezonas monon, kiun ki petas de ĉiuj anoj kaj sim-
patiantoj. La minimurna jara kotizo estas 1 g. marko aŭ
sfr. 1.25 aŭ egalvaloro. Aliĝoj estu sendataj ail al la
kasisto (vidu supre) aŭ al S-ro Julius Chick, Berlino W

62, Bayreutherstr. 3, ati al F-ino Elise Jacobs, Flens-
burgo, Gerrnanujo, Mathildenstr. 9; aŭ al S-ro Heinrich
Miclialek, Lerchenfeldstr. 20, Reichenberg (Liberec),
Cehoslovakujo. Poltkonto •de Oskar Fraenkel: Tlerlino
13.0518.

La Militrezistanto, eldonajo de la Internacio de Milit-
kontraŭilloj, ĉefoficejo: 11 Abbey Road, Enfield, Middle-
sex, Anglujo, regule aperadas en lingvoj Esperanta, Fran-
ca, Angla kaj Germana (ĉiu aparte); prezo 2 pencoj por
unu numero; jarabono 1 ŝilingo, plus afranko. La N-ro
25 estas speciale riĉa je sciindajoj.

La Kalendara Reformo de R. Blochmann, Kiel (Germ.).
Ne nur por la ekonomia vivo, sed ankaŭ por la lern-

ejo la nuna kalendaro estas malhelpo. La kaŭzo de tio
estas ĉefe la varia pozicio de pasko kaj la malkonstant-
eco de la sernajntagoj en la diversaj jaroj.

Tiujn mankojn de la nuna kalendaro forigas .1a Kiela
inĝeniero D-ro Rudolf Blochmann, proponante kalendar-
an reformon.

En la nova kalendaro pasko estas "ĉiani je la 8-a de
aprilo kaj laŭ tio pentekosto ĉiam je la 26-a de majo. Li
dividas la jaron en kvar samajn kvaronjarojn je po 13
semajnoj = 91 tagoj. Ciu kvaronjaro komenciĝas per
:dimanĉo :kaj finiĝas per sabato. Ciu unua monato de la
kvaronjaro konsistas el 31 tagoj; Ia ceteraj monatoj nur
el 30 tagoj. La 365-a tago, ne konvenante en tiu ĉi skemo,
estas metata kiel aparta tago inter ia 30-an de junio kaj
la 1-an de julio. Gi ne valoras kiel semajntago kaj estas
nomata „somermeza tago". La superjara kalkulo estas
Ia sama kiel nun; sed la superjartago estas metata antaŭ
la novjaran tagon. Ankaŭ ĝi ne valora• kiel semajntago.

Sajnas al mi, ke tiu kalendara ordo estas tre simpla,
•aŭcela kaj oportunega. Gi evitas Ia mankojn de la nuna
kalendaro kaj faras nur la plej necesan ŝanĝon.

Mi forte rekomendas la studadon de la nova kalend-
aro, kiu aperas presita ĉi tie:

ImmerwiThrendes Kalendarium zum Bloc.hmannschen Kalender-Reformvorschlag.
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La plej favora momento por enkonduki ĝin estos jaro
komenciĝanta per dimanĉo, ekzemple la jaro 1935-a. Gis
tiam estas necese, fari multe da laboro. Tial helpu la
organizon „Gesellschaft zur Fürderung der Blochmann-
schen Kalenderreform" (Asocio por akcelo de la Bloch-
manna Kalendarreformo) en Kiel, Lornsenstr. 24, kiu
senkoste forsendas klarigajn broŝurojn.

Georg Backhaus, instruisto, Kiel.

Pro manko de alia kliŝo, ni devis uzi ia gerinatilingvan
kliŝon; sed, sciante, ke Sonntag estas dimanĉo kaj Sonn-
abend sabato, ĉiu facile komprenos la aliajn tagnomojn.
Ostern estas pasko, Pfingsten.estas pentekosto kaj Weih-
nacht estas jultago aŭ kristnaska tago. „S" estas la su-
perjara tago sen nomo, „M" la jarmeza tago. — Rim. de
la red.

El multaj landoj.

Italujo. Laŭ iniciato de la kuracisto Gennaro Cia-
burri en Bologna, la prezidanto de la Bolonja Bestpro-
tekta Societo. estas nun organizita Itala Societo kontraŭ
la Vivisekcado.

Jugoslavujo. En Belgrado fondiIis Ia unua vegetara
societo, kun 20 membroj. La sekretario, estinta popol-
instruisto, J. Kostiĉ, jam aperigis tri verkojn pri vege-
tarismo. ()ni klopodas, por fondi vegetaran manĝejon
en Belgrado. Adreso de la iniciatanto: Georgo Staiĉ, 87
Karaĝorĝeva ul., Belgrado (Beograd). Ankaŭ en Zagrebo,
la ĉefurbo de la kroata landparto, ekzistas vegetara so-
cieto.

Grandbritujo. Lati ĉiutaga gazeto la viandkonsumado
en Britujo malkreskas konstante. Oni citas grandan
hotelon en Londono, kiu en 1925 elspezis 1540 funtojn por
viando kaj en 1929 nur 745 funtojn. La viandkomercistoj
plendas pri la propagando de kuracistoj por vegetara
reĝimo kaj diras, ke forta agado estas necesa, por kon-
traŭbatali la malutilon kaŭzitan al la viandkomerco.

Mortis la 12.2. 1930, en sia 93-a vivjaro, Joseph Morris
el Corstorphine apud Edinburgo. Jam en sia jttneco li
fariĝis vegetarano, kaj de 1874 li estis agema helpema
membro de la veg. societo.

La nuna brita registaro, en kiu troviĝas multaj milit-
servrifuzintoj, kreis ordonon, laŭ kiu neniu, kiu dum la
milito rifuzis armean servon, povas esti forigata el pu-
blika ofico. Tiuj, kiuj ĝis nun suferis sub speciala leĝo
tiurilate, devas reiri en sian pozicion, kaj la perditaj jaroj
estas kalkulataj je ilia favoro rilate je la salajroŝtupoj,
kiuj dependas de la servdaŭro.

Sovjetunio. Post la deviga dissolvilo de la Moskva
Vegetara Societo ne ekzistas plu en Moskvo organizita
vegetara movado; sed da etikaj kaj higienaj vegetaranoj
ekzistas multe, same kiel multaj vegetaraj manĝejoj, kiuj
apartenas al diversaj kooperaj organizoj. Krom tio ek-
zistas ĉe multaj ordinaraj manĝejoj vegetaraj fakoj. An-
taŭ nelonge la radiostacio de Moskvo donis informojn pri
la neceso de vegetara nutrado pro manko de viandaj pro-
duktajoj kaj pro tio, ke la kuracistoj nun propagandas
vegetarismon. La radidisaildigo insistis pri la neceso,
aranĝi en ĉiuj manĝejoj vegetaran sekcion.

Kaj nun, .pro manko de viando, en ĉiuj .manĝejoj de
Moskvo estas aranĝitaj vegetaraj tagoj. 19 tagoj dum
unu monato estas viandaj kaj 11 senviandaj.

La adreso de la pioniro de vegetara movado Vladi-

miro Certkov estas nun: Moskvo Poĉtamt, poĉt. jaŝĉik
626.

Ceboslovakujo. Nia samideano kaj samcelano Pjemysl
Pitter el Prago, la redaktanto de la monata gazeto
„Sbratjeni" (Fratiĝo), estas kondamnita al dumonata 'nal-
liberejo kun unu tago en monato sen manĝoj, pro propa-
gando kontraŭ armeservo. Speciale puninda ŝajnis al la
julistoj la frato „militedukado estas edukado en la arto
de mardo kaj devus esti rezistata". Ni disvastigu ĉi tiun
trafan frazon laŭeble. Oni apelaciis kontraŭ la juĝo. Paŭlo
Moudra, la nuna gvidanto de „Sbratjeni", kaj nia samide-
ano Heinrich Tutsch estis atestantoj en la proceso.

Francujo. Ce la vegetara rondo en la manĝejo
„Pythagore", Parizo 5, Rue des Pretres-St.-Sáverin 4,
formilis „Esperanta Fako", kie samideano E. Barrier
gvidas kurson pri nia lingvo. Oni jam iniciatis intensan
korespondadon kun fremdlandaj sanicelanoj. La Centro
de Internacia Frateca Helpado (Centre de l'Entr'aide
Fraternelle Internationale) en Pcssicart apud Nice (Alpes-
Maritimes), akceptas vegetaranojn el ĉiuj landoj kaj in-
fanojn de 4 jaroj kaj pli aĝajn. Gi havas ĉiajn modernajn
agrablaĵojn, ankaŭ banojn; la nutraĵo estas vegetara. La
entrepreno ne celas profiton, sed nur reciprokan helpon,
kaj tial la prezoj rehavigas al li nur la simplajn kostojn.
Petu informojn en Esperanto.

Paragvajo. Grupo de 200 dufioborcoj el Kanado, kiuj
ne havis en sia lisnuna loko sufiĉan konsciencliberecon,
trovis rithĝejon en Paragvajo. Ili vivas nun en Paragvajo
en 14 inter si sendependaj kolonioj, kiuj formas federa-
cion, kaj la ŝtato garantiis al ili plenan konsciencliberecon
kaj liberecon el ĉia militservo.

Norvegujo. La organo de la norvegaj vegetaranoj
.,Naturlaegen" malfermis konkurson por prilaboro de la
temo: „Cu Norvegujo povas provizi sian panon el si
mem?". La Norda Vegetarana Kongreso okazos ĉi tiun
jaron en Oslo. la 22-an ĝis la 24-an de junio. Samtempe
okazos ekspozicio kun demonstracioj kaj paroladoj. De-
legitoj de la kvar skandinavaj landoj (Norvegujo, Danujo,
Svedujo kaj Finlando) partoprenos. Agnar Skeidsvoll el-
donis ĉe Lunde Co. en I3ergen biografion pri la pioniro
de la norvega vegetara movado, naturkuracisto O. Olvik.

La vegetarano Notto Fipp marŝis la distancon de Oslo
al Kristianssand, 400 km, en 4 terturnoj (terturno = tago
plus nokto), nutrante sin dum tiu marŝo nur per bananoj
kaj lakto. Li alvenis en bonega stato. Dum la 105 horoj
de sia marŝado, li dormis nur dufoje, entute 12 horojn.

Nederlando. La General Nederlanda Virina Pacoligo
skribis al la Ministro por Defendo pri la militservrifuz-
antoj: „Tiuj junuloj, ankoraŭ ne konsiderataj plenaĝaj en
Ia leĝo, devas, kiam iliaj peticioj estas pritraktataj, in-
diki la motivojn, pro kiuj ili rifuzas la armeservon; sed
pro la ekscitiĝo, en kiu ili tiam troviĝas, ili ne estas ĉiam
kapablaj, bone klarigi, ke la motivoj venas el la konsci-
enco. Se jam estas tre malfacile, paroli pri la propra
konscienco, estas certe ankoraŭ pli malfacile, juĝi pri la
konscienco de aliaj personoj, kaj lia] ni petas vian mi ,
nistran moŝton, ke vi estu milda kontraŭ tiuj junuloj kaj
faru ampleksan uzon de la ebleco por servliberigo, kiun
donas al vi la leĝo de la 13-a de julio 1923-a, oficiala ŝtat-
gazeto 357."

La nederlanda radio ,Avro" donas lunde je la 14-a
horo vegetarajn kuirreceptojn. La anaro de la Nederlanda
Vegetara Ligo kontentige kreskis dum la jaro 1929-a.

Rumanujo. En la urbo Braŝov (lung. Brass6, germ.
Kronstadt) en Transilvanio ekzistas grupo de vegetar-
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anoj kaj vegetalanoi, inter kiuj samideano D-ro R. A.
Fanta, str. Brutarilor 3, BraAovo, faras Esperantan pro-
pagandon.

Danujo. En la Dana Vegetara Revuo (Vegetarisk
Tidsskrift) nia samideano kaj sameelano St. Fink-Jensen
demandas „Kian sorton havu la maljunaj vegetaranoj?"
Li diras interalie, kaj tute ĝuste:

„Jes, tio estas vere profunde grava demando! Cu
estas penseble, ke la maljunaj malriĉaj vegetaranoj, kiuj
(kiel la demandanto) dum pli ol tridek() da jaroj vivadis
laŭ sia konvinko, eu pro sanecaj, eu pro etikaj, ĉu pro
ambaŭ inotivoj, dum la maljuneco estu devigataj vivi laŭ
maniero, kiun ili interne abornenas? Tiu ei penso estas
ribeliga, precipe nun, kiam la ideo pri la preferindeco
de vegetara nutraj() klare kaj insiste estas montrata de la
scienco, kaj en lando, kie oni multe latas la personan li-
berecon.

Estas ĉie sciate, ke la plej multaj el niaj sanatorioj,
malsanulejoj kaj kuracejoj estas instaiitaj por doni ankaŭ
dieton; oni eĉ laŭte vokas pri Bircher-Benner kaj Gerson.
kaj antaŭ nelonge jutlanda ĉefkuraeisto kuste rilate je tiu
vivmetodo altvoĉe laCidegis la bonegan instalon de sia
kuirejo, por praktiki tiun ĉi nutromanieron."

La demando certe estas gravega, kaj se niaj legantoj
scias pri solvoj jam trovitaj por tiu el problemo, ili in-
formu nin pri tio, por ke la bona ekzemplo provoku imit-
adon. Profesoro Ude, konata vegetarano el Graz, nun
faros paroladojn en Danujo kaj en Osio (Norvegujo).

Profesoro Hindhede en Kopenhago faris -paroladon al
la danaj mastrumantinoj pri la temo „Cu vi konas la plej
malsanan beston de la mondo?" Li diris, ke tio estas Ia
homo kaj, laŭvice post li, la dombestoj, kaj laste la sov-
aĝaj bestoj.

„Kiam dudek() da virinoj en Hungarujo", diris H.,
„mortigas siajn edzojn per arseniko, la tuta mondo trem-
as; sed kvinmil is dekmil da personoj mortigataj eiujare
en Danujo per manĝaĵoj, tio ne gravas. Mi jam diradis
tion dum 25 jaroj; sed, se mi ne povas konvinki la mastr-
umantinoin per bonaj vortoj, mi devas ofendi ilin. Mi bone
scias, ke Si ne murdas intence. Si murdas pro nescio."

Gerrnanujo. Sub la gvido de S-roj Arthur Rothe kaj
Richard Bretschneider fo•miĝis „Politika Ligo de la
Vivreformistor (adreso Politischer Bund der Lebensre-
fonner, Niederpoyritz bei Dresden), inter kies programaj
postuloj la jenaj interesas nian legantaron:

1. Akcelo de la popola saneco per la instalo •de akvaj.
aeraj kaj •lumaj banoj, junularhejmoj, libertempejoj ktp.

2. Edukado laŭ la ideoj de la vivreformo. Baldaŭa
malper•eso de alkohol- kaj tabakkonsumo por eiuj novaj
edukantoj, speciale por instruistoj kaj kuracistoj.

3. Malpermeso de la fabrikado kaj vendo de alkohol-
ajoj kaj nikotinajoj.

5. Forigo de limimpostoj por nuksoj, daktiloj, sekigitaj
bananoj, figoj kaj •sekvinberoj.

6. Laŭebla limiĝo en la konsumo de viando, kafo kaj
teo.

9. Entneto de konsciencklatizo en la leĝon pri vakcin-
ado. Forigo de mortpuno kaj vivisekcado. Malebligo de
milito.

La necititaj paragrafoj enhavas diskuteblajn punktojn,
kiuj laŭ opinio de la redaktanto de la Vegetarano estas
viditaj el tro mallarĝa perspektivo kaj kun troa malatento
pri ekonomiaj faktoj. Interesuloj petu informojn rekte de
la ei-supre indikitaj iniciatintoj.

Fakto estas, ke la bezonoj de pensantaj homoj estas
tro malmulte atentataj de politikaj partioj. Sed jam
estas motivoj por ĝoji: la parlamento decidis, ke en pu-
blikaj .ejoj kaj transportiloj ne estu plu permesataj reklam-
tekstoj pri alkoholajoj. Ciu gastejo estas devigata, vendi
ankaŭ' senalkoholajn trinkajojn. Ciu stacidoma restoracio
estas .devigata oferti ankaŭ fruktojn, lakton kaj senviand-
ajn manĝajojn.

En Hamburgo okazis de la 15-a ĝis la 23-a de februaro
veget•ra ekspozicio bone vizitita. Ankaŭ nia bulteno
estis tie videbla.

La gravaj Berlinaj gazetoj „Vossische" kaj „Tage-
blatt" raportis detale pri la „Gerson-Dieto" por Ia batalo
!kontraŭ tuberkulozo kaj aliaj gravaj malsanoj. Tiu dieto
estas vegetara, kaj per Ia bruo, kiun oni faris pri ki, oni
iornete faras la vegetarismon moda. Ni tamen scias, ke
tiuj laŭmodaj fluoj ne signifas multe por la vera, kon-
scienca kaj daŭra vegetarismo.

Hindhede el Kopenhago vizitis Gerson-on en Kassel
kaj faris antaŭ la kuracista unuiĝo en K. paroladon, kies
enhavo atingis sian karakterizan signifon per la diro:
„Germanujo sur la nun kultivata areo povus nutri 185
milionojn, Francujo 200 milionojn kaj la tuta Eŭropo pli
ol 1700 tnilionojn da homoj".

La Laborligo por Moderna Karnpkuitivado kaj Koloni-
ado, Jena, poltfako 142, petas de ni publikigon pri kiaj
laboroj. Gi havas en Heppenheim a.. d. Bergstr., Bens-
heinterveg 2, lernejon por koloniantoj. Laŭ peto de la
„Viktoriahaus", Hahnenklee, Oberharz, ni sciigas, ke de
la 10-a kis la 17-a de majo tie okazos Novpensa Vivin-
strua Semajno. Detalojn petu rekte.

Vegetaraj Manĝeja
Prago (Cefioslovakujo), Karlova ulice 8, Prago I.
Brno (Cefioslovakujo), Vegetara Manĝejo YMCA,

Kiosk 5.
Liverpool (Anglujo), Castle's Vegetarian Restaurant,

24-a, Dale Street.
Londono (Anglujo), W. 9, Maida Hill, 37-9, Warrington

Crescent, „Hygeia House". Ekzistas de 33 jaroj; 12 mi-
nutojn de Picadilly. Apartenas al la Akcia Societo Vege-
taraj Gastejoj.

Kreszbonn ĉe Konstanca Lago (Germanujo). Vege-
tara Refrelejo „Friedrichshof".

Novjorko (Usono), Vegetara Restorejo „True Food",
153 West 44t1i Street.

Vegetaraj kaj pareneeelaj eldonajoj.

L'Uniforinit de Ia Vie dans l'Univers (La Unuececo
de la Vivo en la Universo), de Leonid Andrenko, Lenin-
grado, eldonis Internacia Biokosma Asocio, sekretario J.
Estour, Sollib Pont (Var), Francujo.

Spra"vny Zivot (Gusta Vivo), ĉefilingva trŭnonata
bulteno ilustrita, eldonata de nia samideano D-ro Aleksan-
dro Sommer-Batjek, Prago-Liboe 162, Cefioslovakujo.
Jarabono enlande 2, eksterlande 4 ke.
• 	 ••••••• ••••• • • • ••• ••••••• • •• ••••• •••••••• • • • ••• • ••••••••••• • • ••• • • • •••

Vegetara Hotelo “Pomona" en Hago (Nederlando), Molenstr. 53,
estas modela gastejo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano
trapasanta Hagon. Varma kaj tnalvarma akvo en Ciuj eambroj.
Modela pureco.

44 II.*** • • ~4~ ••• • • ••• ••••••••• • • •-••••••• ••••■•• • •-•.•••••••• 4•••• • • •••••••■ • .5, ••• ••• ••.• ••• • ••••
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Vivre lntógralement, organo de socia evoluo. Eldon-
ejo 2-bis, rue de Logelbach, Parizo 17, Francujo; ilustr-
ita; duonmonata; jarabono enlande 40, eksterlande 50 ffr.
Speciale dediĉita al la nudismo kaj !iberaera kulturo. El-
donanto s-ro de Mongeot.

Kontraŭ la Milito bataladas organoj en multaj landoj.
Ni ricevis el Francujo specialan numeron de „Le Wfrac-
aire" (eldonanto A. Martin, 72 rue des Prairies, Parizo 20),
kiu apogas la servrifuzon kaj kolektas protestsubskribojn
kontraŭ la ,kondamno al Eugĉne Guillot, rifuzinto. La
Lumiĉre (eld. Georges Boris, 69 boul. St. Germain, Pa-
rizo 5), kies kunlaboranto estas Ferdinand Buisson, forte
batalas por la paco kaj kontraŭ ĉia intelekta mallumo. En
Germanujo la pacifista gazeto Deutsche Zukunft (Ger-
mana Estonteco) nun estas la oficiala organo de la radi-
kalaj militkontraŭuloj kaj havas por ili specialan folion
Die Friedcnsfront (Ia pacfronto) redaktatan de D-ro Ar-
nold Kalisch, Bismarckstr. 104, Berlin-Hermsdorf. •

Gesunde Nahrung, (Saniga Nutraĵo) aldonata folio al
la Naturheilzeitung de la aŭstraj societoj por natura ku-
racado. Vieno VI, Liniengasse 33, Aŭstrujo. Atentinda
estas artikolo de Eugen Holly, Konstantinoplo, pri la
kaŭzo de la altaj avelprezoj. Pro malzorgo en la kultiv-
a•do flanke de la Turkoj (antaŭe Grekoj kultivis la avel-
arbetojn sur turka teritorio) fungoj, mikroskope mal-
grandaj kaj ĝis nun nekonitaj, atakis la arbetojn kaj ncni-
igis 80, en kelkaj regionoj 95 p. c. de Ia rikolto. La mi-
zero inter la sensciaj kamparanoj kaj la avelkomercistoj
estas granda, kaj la tuta okcidento suferas pro la alta
prezo de tiuj nuksoj.

La Virina Folio de la Horlokista Semajna Gazeto
(Uhrmacherwoche). Lipsio, Talstr. 2, Germanujo, en siaj
numeroj 4 kaj 5 traktas la vegetarisinon, kiu estas bonege
defendita de kelkaj legantinoj, kiuj samtempe praktike
laboras, donante utilajn receptojn.

Die Lebensreforrn (La Vivreformo), Freiburg i. B.,
poŝtfako 201, Germanujo, monata vegetara revuo kun
utilaj informoj kaj anoncoj kaj speciala fako por edzik-
perado inter vegetaranoj, havas nun Esperanto-Angulon.
nin rcdaktis ĝis nun nia redaktanto; sed estas tre dezir-
inde, ke alia samideano prenu sur sin tiun taskon. Volont-
uloj skribu rekte al la eldonejo. Petu de ĝi ankaŭ prov-
numerojn.

Liverpool Vegetarian Annual, ĉiujara broŝuro de la
Liverpoola Vegetara Societo, sekretario T. Latham, 14
Alfred Place, Dingle, Liverpool, Anglujo. Prezo 2 p.
Eldono por 1929-30.

Militaert Forsvar og Kristelig Moral (Militdefenda Or-
ganizo kaj Kristana Moralo), eldonejo Dates I3ogtrykkeri,
Kopenhago, Danujo. Tiu ĉi 12-paka broŝuro estas verk-
ita de nia samideano E. Dehn kaj presita de nia samide-
ano VV. Date kaj akceptas la kontraston inter soldataj
kaj kristanaj devoj. Gi aperis unue en la gazeto Tidcns
Krav (La postuloj de la Epoko). La enhavo bone apogas
la vidpunktojn de la militservrifuzantoj pro moralaj mo-
tivoj. Citinda estas jena frazo:

„La sokureco (sendankereco) de la individuo estis pli-
grandigata per la senarmigo de la individuoj. La sama
sekvo devas valori por socioj. La senarmigo pligrand-
igas la sekurecon; sed la militpreparado (defendorga-
nizo) pligrandigas la malsekurecon."

Naturlaegen. Norveglingva, monata revuo redaktata
de D-ro fil. Jakob Rtigler, Hvalstad st. pr. Oslo, sekre-
tario de la Norvega Vegetara Societo. Tre bone redakt-
ata revuo (fondita de la -pioniro de vegetara movado en

Norvegujo, Naturkuracisto U. Olvik). La norvega veg.
soc. alikis al la paneŭropa movado. El la januara nu-
mero ni ĉerpas jenon:

La verkisto Mikaelo Fbnhus donacis al la Argusloterio
ekzempleron de sia verko „Aventuroj de la Arbaro" kun
jena manskribita atentigo por la gajnonto:

Se vi ŝatas ĉi tiun libron, mi prenos de vi la pro-
meson: klopodu, por ke almenaŭ unu parlamentano legu
la ĉapitron pri la kaptilkaptado, kaj igu lin promesi sia-
flanke, ke li klopodu, por ke la kantado per ,kaptiloj estu
malpermesata, kiam, baldaŭ, la demando estos diskutata
en la parlamento. Via Mikaelo Hnhus.

La publikiganto de ĉi tiu sciigo, J. O. Harby, aldonas:
„Des pli fervore mi klopodos, por meti haltigilon kontraŭ
la daŭrigo de la murdado al centmiloj da lagopoj, leporoj,
grandaj birdoj, kiuj per Ia profesiaj kaptiloj estas mortig-
ataj sub la plej abomenaj suferegoj. Sajnas eĉ nekred-
eble, ke oni permesas la praktikadon de tia pogranda
mortigo (kiu estas tiom kruelegit ke ĝi konvenus al la
plej barbaraj praepokoj) kaj ke oni kurakas motivigi ion
tiom abomenan per la „neceso gajni monon".

En tiu tago, en kiu ni ĉesos uzi pograndan besttur-
mentegadon kiel enspezigan profesion, mi konsentos, ke
ni estas kulturpopolo. —"

AceiÖn Naturista, organo de la Madi ida Vegetara So-
cieto, Fuencarral 138,2., Madrido, Hispanujo, havas en sia
februara numero artikolon de Angel Rico, kies artikolojn
ni jam dufoje citis, traktajon pri „La milito", en kies fino
li diras:

,(Por forigi militon) oni devas ankaŭ anstataiii la
spiriton patriotan rniliteman per patriotistno por la hom-
aro, kiu ne konas landlimojn. Oni devas atingi, ke la
popolo ne estu amuzata per sovakigaj prezentaĵoj. La
individuo ne devas cedi al alkoholismo kaj aliaj gravaj
inalvirtoj. Ciuj devas lerni, ke la praktikado de bonaj
agoj estas Ia sola rimedo, por ekhavi feliĉon. Kulturo kaj
arto devas esti senŝpare disvastigataj. La produktado•
de superfluajoj estu laŭeble limigata."

Vegetarianen, la organo de niaj svedaj amikoj (redakt-
anto: la nelacigebla vegetara pioniro J. L. Saxon, List-
makaregatan 12, Stokholmo) aperas de januaro en pli
bela, iom luksa vesto, kun ĉiam same interesa enhavo.
La februara numero priskribas la belegan vegetaran sa-
natorion ,.Skodsborg Badesanatorium" apud Kopcnhago.
La gvidanto, D-ro Ottosen, estas unu el la plej viglaj
pioniroj por vegetarismo en la nordaj landoj. Bedaŭrinde,
ekzistas ankoraŭ fako por nevegetaranoj en la sanatorio.
Sub sama gvida•do trovikas en Jutlando (Okcidenta Dan-
ujo) la Sanatorio Frydenstrand.

„Der vegetarrŝer gedank" (La Vegetara Ideo), monata
liebrelitera kaj judlingva revuo eldonata de „Di Vege-
tariŝe Gezellaft", 3335, Floral Drive, Los Angeles, Kali-
fornio, Usono. La dua numero de ĉi tiu vere internacia
eldonejo donas plej bonajn esperojn. Inter la artikoloj ni
trovas jenajn: Vegetaranoj, unuigu vin! La vegetara
movado. La vegetarismo kiel mondproblemo. La eko-
nomia signifo de la vegetarismo. La virino kiel vegetar-
anino. Lev Nikolajeviĉ Tolstoj. La hurnanecaj lernejoj
en Holando. El multaj landoj. — Jarabono 1 dol.

Fyrvhplingen (Kvarfolia Trifolio), trimonata ilustrita
svedlingva revuo eldonata de la „Excelsior-Ligo"; re-
daktanto E. G. Torgny, Skara, Svedujo. La revuo havas
Esperanto-fakon. Gi akcelas vegetarismon. pacmovadon.
sanigan vivon, veran individuan kulturon. La lastaj nu-
meroj multe pritra'ktas la paroladojn de samideano Laks-
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miŝwar Sinha, kiu en multaj svedaj urbetoj faras konfe-
rencojn pri Hindujo, en Esperanto. Liaj temoj estas inter-
alie: Oriento kaj Okcidento. Rabindranat Tagore kaj
Mahatma Gandhi. La hinda vivmaniero. La redaktanto,
cetere ankaŭ esperantisto, faris en Grlistorp paroladon:
,La mondpaca problemo kiel problemo, unuavice,
de popolklereco", kaj diris, ke la supraja propagando
ne sufiĉas. Estas necesa la individua firma decido,
adapti la personan konduton kaj pensdirekton al la pac-
ideo. La ejo de la aranĝo estis la Loka Abstinula Grupo,
kies membroj ricevis fortan impreson.

Esperantaj eldonajoj.

Ni petas, ke oni ii e sendu al ni por recenzo eldonajojn,
kiuj neniel estas parencaj kun nia celado; ĉar ni vere ne
havas lokon, en nia malgranda bulteno, por aliaj recenzoj
ol tiaj, kiaj koncernas vegetarismon, abstinon, vivrefor-
mon kenerale, esperantismon kaj similajn celadojn.

La Rejna Stelo, monata esperantogazeto, red. J.
Vogel, Schiltigheim (Bas-Rhin), 7 rue Rosheim, Francujo.
Jarabono enlande 5, eksterlande 10 ffr. Bonega paccela
revueto. En la 37-a numero ni trovas jenan informon:

„La urba konsilantaro en Le Locle (Svisujo) decidis
malpermesi sur la urba teritorio vendon de ludiloj, kiuj
povus instigi al batalema sento (pafiletoj, kanonetoj, milit-
istaj kostumoj ktp.). Brave, Le Locle; kiu urbo imitos
tiun ekzemplon?"

La sama numero sciigas, ke Alberto Einstein, la fama
teoriulo pri relativeco, deklaris publike:

,,Okaze de milito mi rifuzos ĉian militan servon, sen-
peran aŭ peran, kaj mi penos igi miajn amikojn same fari,
ne atentante pri la rajtoj aŭ la malrajtoj pri la deveno de
la .konflikto".

Belegan poŝkalendareton (The Esperanto Diary 1930)
eldonis la Brita Esperanto-Asocio, 142 High Holborn,
Londono W. 1, Anglujo; prezo 0/1/8. Kun valoraj kaj
utilaj informoj, notfolioj kW.

La Movado, la bone redaktita monata organo de la
Societo Eranca por la Propagando de Esperanto, ĉiam
sub la gvido de Emile Houbart, havas nun novan
idreson: Parizo 1, 104 Rue de Richelieu, Francujo.

U. Š. E.-Efio, eldonejo „Libro", Timiŝoara 1, str. Lo-
novici 1, Banato, Rumanujo. Organo de la rnovado por
Unuikintaj Statoj de Eŭropo. Kotizo aŭ abonpago laŭ-
vola. Per sia movado la USE-anoj agadas kontraŭ jenaj
dek kaŭzoj de eŭropa fiaoso: 1. doganlimoj, 2. malsamaj
valutoj, 3. aparta eksterpolitiko de la unuopaj ŝtatoj, 4.
manko de unueca lingvo, 5. apartaj 'ŝtataj ,armebudĝetoj,
6. malbona organizo de la produktado, 7. malbona orga-
nizo de trafiko, 8. kenerala troa politikado, 9. tro granda
ŝtata .nionopoligo de la ekonomio, 10. troa ŝtatadministr-
ada miksiko en la aferojn de la regnano.i.

Kontraste kontraŭ la paneŭropa projekto de Couden-
hove, tiu ĉ.i movado enprenas en la ŝtattinuikon Britujoa
kaj la Sovjetunion.

Angla-Skolta Esperantisto, neregule aperanta bulten-
eto; prezo 1 p., eldonejo: 81 Fentiman Road, Londono
S. W.8, Anglujo. Artikoleto „La stratoj de Londono"
tuŝas unu el la plej grandaj kenoj, nome la ,kotnplikel-
econ de anglaj adresoj, kiuj tre ofte estas enigmoj por
cksterlandanoj kaj postulas kompare kun aliaj adresoj
trioblan kvanton da inko. Estas strange, ke la regno,
kiu sur multaj kampoj estas la plej modela kaj tre pro-

gresema, sur aliaj .kampoj (ridindaj roboj de instruistoj,
Atatistoj, jukistoj!) konservas plej tipan mezepokon en
la 20-a jarcento!

La Interligilo de l P. T. T., red. Petro FilliUre, 54 Rue
Custine, Parizo 18, Francujo, la monata organo de Esp.
poŝtistoj, telegrafistoj kaj telefonistoj, aperas nun en pli
luksa kaj ampleksa formo.

Sennaciulo (red. 14 Avenue CorWra, Parizo 12) en-
havas en sia numero 6-277 tre atentindan artikolon pri Ia
libereco de la intelekto.

Filatelista Adresaro, kvaronjara senpaga Esperanta
informilo de Ant. Prajz1k, JabloruS n. Orl., Cefiosloyakujo.

Bulgara Esperantisto (nova adreso: Strato Bojanci 5,
Ruse) havas en sia januara numero artikolon „La Esper-
antisto kiel abstinulo" de nia samcelano St. Kadiev en
Sliven, Bulgarujo. Li atentigas ankaŭ pri vegetarismo.

Sennaciulo, la bonega SAT-organg (gvidanto E. Lanti,
14 Avenue Corb&a, Parizo 12), enhavas en sia N-ro 282
respondojn al la artikolo „Amikeco al bestoj kaj vege-
tarismo" de Delm, Kopenhago. Tiuj respondoj, same
kiel tiuj aperintaj en la „Heroldo de Esperanto" pri la
sama temo, estas tiom inalprofundaj, ke eĉ ne valoras,
perdi tempon por kontraŭrespondo.

Ondo de Daiigava, oficiala organo de la Latva Esper-
anto-Soc., monata, liektografita, jarabono 3 latoj; adreso
pasta kaste 844, Rigo, Latvujo.

Bilanco de la internacia Vegetara Ligo Esperantista.
(V. L.	 Je la 31. 12. 1929.

Sumoj en germanaj markoj. Suldo Havo
Saldo ian ,Vegetarano" XII/1	 . 12.36
Kotizoj kaj donacoj dum 1929 . 615.34
Preskostoj por la bulteno	 .	 . 516.92
Afranko de la	 bulteno	 •	 •	 • 111.88
Generalaj	 spezoj	 (flugiolioi,	 kotizo	 al

I. V. U. ktp.)	 • 	. 81.39
Saldo, malhavo . 10721

722.55 722.55

Efektivaj kontoj:
•Suldo al la kasisto	 . 103.62
Suldo al la presisto 	 .	 . 	. 	.	 . 	. 20.00
Havo ĉe landaj sekretarioj kaj fremda

mono en kaso 	 .	 . 16.41
Saldo, malhavo, kie1 ĉi-supre 	. 107.21

123.62 123.62

Rezultas do deficito .de RM 107.21 (en la antaŭa jaro
I:M 12.36). Tiu kresko de nia deficito tamen ne havas
malbonan signifon; 2,ar ki estas facile klarigebla. Duni
la jaro 1928-a, la tuta nombro de niaj bultenpakoj estis
36, durn la jaro 1929-a (jarkolekto XII) 50. La bulteno do
kreskis en V011.11110 je 39%. Konsekvence plialtikis la
preskostoj kaj la kostoj de la afranko. Krome ni el-
spezis sepdekon da markoj por internaciaj oklingvaj flug-
folioj, kaj ni sendis la bultenon al pli da adresoj ol en la
antaŭa jaro. La kresko de la kotizpaguj (615.34 kontraŭ
521.05 en 1928) ne povis ekvilibri kontraŭ tia kresko de
la spezoj; sed tamen ki montras al ni, ke ni estas sur la
kusta vojo kaj staras sur solida financa bazo. Nia tasko
ja ne estas, amasigi monon, sed elspezi la kotizitan mo-
non por la progreso de nia afero, kaj la kasisto havas la
konscion, ke ni tiun taskon prudente plenumis.

Premis() por nia sukceso en la nova jaro estas, ke niaj
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amikoj restu al ni fidelaj. Tiam jam en 1930 nia malhavo
povas malaperi.

Kvankam nia entrepreno ne estas komerca, niaj fi-
nancoj estas gvidataj laŭ sana kaj korekta komerca ma-
niero. Ni petas, ke ankaŭ niaj amikoj konsideru tiun
sanan financan politikon kiel nepran necesecon kaj. kon-
sekvence, plenumu sian kotizdevon aŭ ed plialtigu
povo siajn kotizojn. Sen tiu sistemo nia ligo, kiu vivas
jam de 1908, do de pli ol dudek jaroj, estus jam havinta
la sorton de multaj aliaj grupoj de entuziasmuloj inter la
esperantistaro.

Al Ciuj, .kiuj helpis en nia agado, speciale al la landaj
sekretarioj, kiuj senprofite enspezigis la necesan monon
al la centra kaso, mi diras mian koran dankon kune kun
la peto, ke en 4a nova jaro ĉiuj agu same.

Tre ofte jam ni spertis, ke informoj el nia bulteno
aperis en nacilingvaj vegetaraj organoj. En Nederland°
nia sekretariino eĉ eittfoje donas enhavraporton pri Ia
„Vegetarano" en la oficiala organo de la vegetara ligo
nacia. Tio montras praktIke al la eksterstarantoj Ia va-
loron de Esperanto kaj la internacian solidarecon de ve-
getaranoj.

Helpu ankaŭ per raportoj, ke nia organo fariĝu alloga
por ĉiuj legantot Ankaŭ kritikoj estas agrablaj al mi,
o r ke mi evitu tion, kio eble ne taŭgas por la tasko,

kiun ni deziras plenumi.
La ĝenerala kasisto: Oscar Bŭnetnann.

Kvitaneoj.

Post la kvitancoj en „Vegetarano" XII/4. la kasisto
ricevis jenajn pagojn aŭ informojn pri jenaj pagoj al la
landaj sekretarioj:

šabunjeviĉ 12.—, San•arnarina Ge-Bŭnemann
4.50, Funken, Helfers, Schrm, Meyer, Dehncke, Kibat.
Denker, Kermann, Butkus. Viliunas, ĉiu 3.—, Kropp 2.—,
Schmidt 1.50, Fink 3.10, Platiel 3.50, Piewak kt. 50.—,
Mai kĉ. 50, Ge-Isbrŭcker nfl. 4.—, Ge-Roskes nfl. 4.—,
ArriC.ns, de Vries, v. Mierop, Schermerhorn, Aalders,
Goedheer, ĉiu nfl. 2.—, Roos nfl. 2.25, Suard, Wickham,
Trait d'Union, ĉiu ffr. 20.—, Ko•l nfl. 2.—, Bejzots, Ka-
joks, Krŭminŝ, kuira, Grots, ĉiu lat. 4.—, fratinoj Bartho-
loinew ŝil. 101-, Warden 1. 4/-, Blaise, Clark, ĉiu 1. 3/-,
Barta dol. 1.—, Frbding dol. 1.—, Steckel dol. 2—.

Sumoj sen monunuo estas germanaj markoj. Nomoj
sen titoloj, pro simpleco. Dankon al ĉiuj financaj help-
antoj. Nepagintoj bonvolu tuj pagi Ia kotizojn por la
jaro 1930-a! 0. B.

Respondoj, iniorinetol, petoj kaj deziroj.

La Reka Societo por la Protekto al Birdoj, 82 Victoria
Street, Londono S. W. 1, Angluj•, dissendis Esperantajn
cirkulerojn kaj sigelmarkojn, petante, ke ni insistu, ke
ĉiuj :ipoj, kiuj estas movataj per olebrulo, instalu ole-
apartigilojn: ĉar tiuj aparatoj ebligas dufojan uzon de la
oleo kaj evitas, ke per la forjetata oleo estas mortigatai
la marbirdoj. Tiu oleo forjetata kune kun la neutiligeblaj
brulrestajoj formas grandajn oleecajn gudrajn fluajojn sur
la surfaco de la maro, kaj ĉiu birdo. kiu kontaktiĝas kun
tiu substanco, estas nesaveble perdita. La plumoj kun-
gluiĝas, ia flugiloj fiksiĝas al Ia korpo, ili ne povas plu
levi sin el la akvo, nek serĉi nutrajon kaj mizere pereas
post longegaj turmentoj. Grandaj amasoj da birdoj
mortadas sub tiaj cirkonstancoj. —

Identa. Se oni diras, ke kotizo estas sama kiel abon-
pago, tiam ekzistas du pagoj: unu kotizpago kaj ,krorne
unu abonpago, kaj ili estas same altaj. Sed, se oni diras.
ke kotizo estas identa al abonpago, tiam ekzistas nur unu
sola pago, kiu estas samtempe kotizpago kaj abonpago.
Bonvolu tiel kompreni la tekston sur la titolpaĝo de nia
bul teno.

Korespondadon pri junulmovado, kooperisrno kaj ve-
getarismo. precipe kun dudek- kis dudekkvinjaraj gejun-
uloj, deziras B. Maslovskij, urbo fiarkov, riolodnaja
Gora, Kulbickij per. 12, kv. 6, Sovjetunio.

Korespondada Servo. Nia samideanino Julia Is-
brŭcker, Hago, informas niajn legantojn pri tio, •ke laŭ la
iniciato de ia organizo „Intelekta Kooperado" en Parizo
fondiĝis „Konstanta Komitato por Internacia Interlerneja
Korespondado". Tiu ĉi komitato peradas korespondajojn
ankaŭ en Esperanto; ĝia sekretariino jam •lernas nian
lingvon. Oni petas la kunlaboron de instruistoj kaj ge-
junuloj! Leteroj estu sendataj al S-in() D-rino M. Nieu-
wenhuis, Jan-van-Goyenkade 44, urbo Leiden. Neder-
land°. lndiku nomon, antatinomon, sekson, lernejan
adreson kaj profesion de la patro aŭ edukanto, plue la
temon, pri kiu vi preferas korespondi. Montru, ke esper-
antistoj ekzistas ĉie!

La redaktanto ne povas respondi individue al ĉiu le-
tero aii poŝtkarto ricevita. Li serĉas anstatailanton por
la eldonado de la „Vegetarano", kiel jam dirite en nia
lasta numero.

Kontraii Tabako kaj Alkoholo. D-ro med. kaj fil. Hans
Harmsen, Berlino W 30, Motzstr. 22, Germanujo, el-
donadas instruajn statistikojn pri Ia konsumo de tabako
kaj alkoholo. La Labortinuiĝo por Popolsaneco, en kies
nom° li eldonas tiujn valorajn •informojn, klopodas, por
veki komprenon pri la grandega danĝero higiena kaj eko-
nomia de tabako kaj alkoholo. —
Iso~i~~••••• 11~•~4.••••••••••••••••••••••4 •■•■•~■~4.• • 4,41~ .1~4~ 41.~ IH

Si vis pacein, para Minn].
(Se vi deziras la pacon, preparu la militon.)

De Abato Henriko Demulier.

Laŭ la kutirridiro „Si vis pacern, para bellurn", oni
povus fabriki multajn aforismojn: Se vi deziras inter-
edzan fidelecon, preparu la separon (eksedziĝon). Se vi
volas esti honesta, aĉetu Haron por perfortŝtelo. Se vi
volas praktiki la virton de malriĉeco, amasigu
plej da riĉajoj. Se vi deziras bonan sanon, metu sub
vian kusenon kelkajn pestbacilojn. Ktp.

Laŭ „Le Wractaire" febr. 1930.

Vi bonfide povos refuti ĉiujn asertojn, ke mi ne plu
estas vegetarano. Mi estis vegetarano dum 47 jaroj, kaj
mi firme intencas morti fidela je la kredo.

George Bernard Shaw, la 18.4. 1927.

La ebleco de nutriĝo per la produktajoj de la kreskaj-
aro ne bezonus esti pruvata de la fiziologoj, eĉ se la plej
granda parto el la homaro ne pruvus iii konstante. Kaj
miaj propraj esploroj montras, ke tio ne nur estas ebla.
sed ke la nutriĝo per vegetajoj estas absolute preferinda
al la alia pro tio, ke ĝi produktas pli grandan kvanton de
forto korpa kaj intelekta.

D-ro Aleksa•dro Haig,
Membro de la Kernia Societo kaj direktoro de unu el la

plej grandaj Londonaj malsanulejoj.
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18-a Bulteno.
Tre estimataj saincelanoj!

Ni sendas al vi ĉi-sube la tekston de artikolo pri la
agado de nia komuna amiko, universitata Prof. Johano
Ude, Doktoro de teologio, filologio. politika scienco kaj
naciekonomio, en 'Graz, Alistrujo, kontraŭ kiu liaj kon-
traŭuloj, ĉe la aŭtoritatoj, de kiuj li dependas, kaŭzis la
puhlikigon de malperrneso de parolado kaj predikado.

Por fortigi la pozicion de Prof. D-ro Ude, ni petas,
ke vi:

1. publikigu la ĉi-suban artikolon en ĉiuj gazetoj kaj
revuoj, kun kiuj vi rilatas,

2. petu de Episkopo D-ro Ferdinand Pawlikowsky,
Graz, Bischofsplatz, ke li submetu la decidon kontraŭ
Prof. D-ro Ude al revizo kaj nuligu la malpermeson de
parolado kaj predikado, same kiel la dekretitan antaŭ-
cenzuron; ĉar la modela agado de tiu ĉi vera, kristane
aganta kristano devas nepre kaj per ĉiuj rimedoj esti ku-
raĝigata.

Estas tre grave, ke la episkapo ekvidu, kian miron
kaŭzis en ĉiuj etiropaj landoj liaj decidoj kontraŭ Ude.

Ju pli senpasiaj kaj seriozaj estos la leteroj adresataj
al la episkopo Pawlikowsky, des pli efikaj ili estos. Ni
luldos -dankon al vi, se vi sendus al ni pruvekzernplerojn
de tiuj gazetoj aŭ revuoj, en kiuj estos aperinta la artikolo
„Kristane aganta kristanismo, ĉu krimo?". Ni plue petas
de vi informon pri tio, ĉu kaj kiam vi skribis al 1)-ro
Pawlikowsky.

Jam antaŭdankante pro via bonvola helpo en la agado,
kaj pretaj reciproki vian servon, ni restas, sindone,

Internacia Vegetara Unio,
La ĝener. sekr. H. E. Feix.

Kristane aganta kristanismo, ĉu krimo?
De proksimume tridek jaroj la konata vivreformanto,

universitata profesoro D-ro Johano Ude, Graz (Aŭstrujo),
per parolado kaj verkado, private, publike kaj en la bon-
iara agado bataladas por rifuzo de alkoholo, rifuzo de ta-
bako, vegetarisrno, publika moraleco, kontraŭ junulin-
koinerco kaj prostitucio, kontraŭ kapitalismo, kontraŭ la
duelo, por la paco, por la area reformo, mallonge, por
latinatura kaj vere kristaneca vivmaniero.

Efektivan popolan rnovadon Prof. Ude iniciatis en
kitstrujo en Ia jaro 1927-a, okaze de la parlamentaj elek-
toj, en la urbo kaj sur la kamparo. Tiam li., nomata
dua Savonarola de en- kaj eksterlandaj gazetoj, ,eiikon-
•idere atakis la politikan koruptemon kaj postulis lpar-
eviton kaj justecon.

Per siaj propraj monrimedoj, lombardante sian salajr-
on por kelkaj jaroj, profesoro Ude en sia larĝvida bon-
faragado instalis kaj funkciigis malgraŭ grandaj malfacil-
Jjoj savan azilon por prostitucitilinoj. Lia energio kaj
lia iniciatemo havas la meriton, ke danke .al ĝi en Aŭstr-
ino estis aranĝata plebicito kontraŭ la misuzo de alko-
holo. Per cento da paroladoj en urboj kaj sur la kamparo

18th Bulletin.
Dear Friends: --

We beg to send you the following treatise about the
activity of our common friend, the University Professor
Johannes Ude, Doctor of Theology, Philology, Political
Economy and Sociology, at Graz, Austria. His adversa-
ries have induced his superordinate authorities to emit
against him a lecturing and preaching interdict.

In order to strengthen Prof. Ude's position, we ask
you:

1. to publish our treatise, as below, in all papers and
reviews attainable for you,

2. to request the Bishop Dr. Ferdinand Pawlikowsky,
Bischofsplatz, Graz, Austria, to have the decision against
Prof. Dr. Ude revised and to cancel the lecturing and
preaching interdict •S well as the preliminary censure,
because the model activity of this real Christian of agon
doubtlessly should be encouraged by all means.

lt is of paramount importance to show the bishop that
his decisions against Prof. Ude have provoked high per-
plexity in all countries.

The more the ietters to the bishop Pawlikowsky are
male up objectively to the point, the more efficient they
will be. We should feel obliged, if you could send us
one voucher copy of every paper or review in which our
treatise appears, and we should esteem it a favour to be
informed whethcr and when you wrote to Dr. Pawli-,
kowsky.

Thanking you in anticipation for your kind endea-
vours in this matter and always ready to reciprocate
your favour, we remain,

sincerely yours,
International Vegetarian Union

The Hon. Gen. Secr., H. E. Feix.

Actual Christian Acdon, a Crinte ?
(We must leave the English version of this treatise

for our next number.)

li varbis voĉojn por ĉi tiu plebiscito. Ankaŭ la best-
protekta movado kaj la batalo 'kontraŭ la abomenaĵoj de
vivisekcado trovis en li fervoran kaj lertan aganton. Sen-
ĉese li klopodas clisvastigi siajn ideojn en gazetoj kaj
revuoj, per artikoloj kaj per broŝuroj. De la broluro „Por
popolmoraleco kaj popolkleriĝo" pli ol kvincentmil ek-
zempleroj estas ĝis nun disvastigitaj. Speciale grava
kaj fundamenta estas Ia plej nova sociekonotnia verkado
de Prof. Ude „La ideala 1.tatano kaj lia sociekonoinia

tiko".
La nomo Ude enhavas en si soci-etikan programon.
Estas kompreneble, ke tia eminenta, mondfama per-

sono ankaŭ inter la propraj kolegoj, speciale pro politikaj
motivoj, renkontas multajn mallielpojn; ĉar i mallaŭdas
sentime ĉiujn publikajn malbonstatojn sen ;konsidero pri
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personoj, kaj li postulas senkompromisan akortliĝon kun
la morala leĝo.

Speciale per sia insista postulo de religia sincereco
kun ŝtatana toleremo .kontraŭ 1,1i honesta konvinko de
alikredantoj, li ekhavis konfliktojii kun diversaj aŭtori-
tatoj, politikaj partioj kaj respondeeaj viroj en ŝtato kaj
eklezio. Ke tiaj diferencoj kaŭzis malpermeson de parol-
ado kaj predikado en tuta Aŭstrujo, tio provokis en Aŭstr-
tijo mem kaj en ĉiuj eŭropaj landoj, :kie oni konas la agad-
on de Ude, grandan konsternon.

Intence, ni ne tuŝis la aferon Ude Pli frue; sed nun,
kiam la „afero Ude" estas jam priparo•ita pli aŭ malpli
tendence en ĉiuj gazetoj, ni konsideras, :ke klarigo estas
nia devo kontraŭ niaj legantoj. Ili ja bone konas pro-
fesoron Ude kiel plej sukcesan bataianton por pura, ak-
tiva kristanismo kaj tial estimas lin.

Parolado de Ude pri la temo „La signifo de la eiika-
ristio por la socia vivo de la .katolikor donis al la epis-
kopo bonvenan kaŭzon, por procedi kontraŭ Ude. Oni
vidis ĉi tie la eblecon, kapti Ude'n kiel teologon, kvan-
kam sendube la veraj motivoj de la atako estas parti-
politikaj. Ude fiksis la cirkonstancojn de la tuta konflikto
en fidela protokolo, kiu pro iu inaldiskreteco enikis en la
gazetaron.

Jen la ĉefaj punktoj de ĉi tiu aŭtentika priskribo: Pro
tio, ke la episkopo devigis liii korekti iun detalon de la
art/kolo pri la eŭkaristio (la parolado aperis en „Das neue
Volk" en Vieno), Ude sentis sian konsciencon ŝarĝita kaj
provis atingi per persona aŭdienco klarigon pri tiu ko-
rekto, kiun multaj personoj miskomprenis. La aŭdienco
farikis- tre eksciteca, sed ne malŝarkis la konsciencon de
Ude. Gia plua sekvo fine estis la citita malpermeso.

La interna celo de la procedo estas atingita: oni for-
igis el Ia publika vivo de Aŭstrujo kenantan kaj dankeran
admonanton.

Kvankam Ude multe suferas sub ĉi tiu malpermeso,
kiu igas pensi pri inezepokaj jukoj, li kiel konvinkita ka-
tolika pastro eĉ ne unu momenton ekpensas malobei sian
superulon, la episkopon. Li senkondiĉe prenis la pezan
juĝon sur sin.

Centiniloj da simpatiantoj kaj amikoj de Ude, ĉu ili
estas .katolikoj aii ne, sentas sin profunde vunditaj de tia
juko kontraŭ tiom modela kaj kuraĝa batalanto por po-
pola bono kaj popola moralo. Ili firme esperas, ke reho-
norigo (rehabilito) baldaŭ sekvos al tiu ĉi sendube mai-
justa agado kontraŭ persono tiom ineritplena por la pu-
blika vivo de Aŭstrujo :kaj multaj aliaj eilropaj ŝtatoj.

Hans Feix (trad. O. B.)

La sociekonomia signifo de la vegetarismo.
Parolado de Prof. D-ro Johano Ude el Graz, Aŭstrujo,

dum la Sepa Internacia Vegetara Kongreso, 1929.
La socia ekonomio (popola mastrumado) konsistas

el la apartaj mastrumoj, kiuj interrilatadas por komuna
laŭcela agado. La celo de la socia ekonomio estas, ke
ĉiu ano de tiu agadkampo, se li aŭ ŝi faras laboron ho-
nestan kaj utilan por la tuta popolo, kuu homindan ekzist-
on. Mastrumadi signifas, disponi laŭ racia plano pri la
produktrimedoj, kiuj ekzistas en limigita kvanto, por la
Produktado de necesaĵoj.

Ni simple nom tiujn necesaĵojn varoj. Estas evi-
dente, ke la varproduktado, la varkonsinno kaj la vardis-
dono pere de la komerco influas bone aŭ malbone la so-
cian ekonomion. La varekonomia problemo do

havas fundamentan graveeon por la tuta socia ekonomio.
La esenco de la varekonomia problemo estas la de-
mando: Kiuj varoj devas esti produktataj kaj en kiu
kvanto?

Ciu sendube komprenas la fakton, ke sub cetere egalaj
cirkonstancoj la produktado aŭ la konsumo de varoj de
unu kategorio malgrandigas proporcie la produktadon aij
ia konsumon de varoj de alia kategorio. Tial ankaŭ
jena frazo estos facile komprenebla:

Ju pli da areo, ju pli da terproduktajoj, ju pli da labor-
fortoj, ju pli da labortempo, ju pli da mono estas uzataj
por la produk•ado de varoj malutilaj, neutilaj, malsociaj,
des malpli da areo, des malpli da terproduktaĵoj, des mal-
pli da laborfortoj, des malpli da labortempo kaj des mal-
pli da mono povas esti uzataj por la produktado de varoj
necesaj, utilaj, sociaj (t. e. bonaj laŭ sociaj ideoj).

Por ĉiu homo pensanta laŭ principoj absolute etikaj
estas klara kaj evidenta fakto, ke socia organismo devas
produkti kaj •konsurni unue la necesajn, tiam la utilajn
kaj poste la agrablajn varojn, sed neniam malutilajn kaj
neutilajn, malsociajn. Pro tio nur tiam la tuta socia eko-
nomio estas' efike prave orientita, se ki funkcias laŭ la
senco de eŭbiotiko, t. e. kiam la postuloj de la socia eko-
nomio kaj la lekoj de la ctiko (postuloj de la Dekalogo
aŭ Dek Ordonoj) estas plenumataj senkomprornise. La
sperto konfirmas la principon: Kio estas eti•e malprava.
tio neniam povas esti prava laŭ sociekonoinia rilato. Car
nur per Ultima hartrionia kunvivado kun la naturo, do nur
Per plena adaptiko al ia plano de la mondkreinto, t. e. per
fidela laiiiko al la nattirlekoj kaj senrezerva, senmanka
plenumo de la absoluta etika leo la homo povas atingi
homindan e:kzistadon.

Farinte tiujn konstatojn, ni jarn troviĝas meze en nia,
temo. Car, se ni volas bone _kompreni la soci-ekonomian
signifon de la vegetarismo, ni devas ekzameni, ĉu kaj
laŭ -kia grado i, kiel ekonomia problemo, povas progres-
igi aŭ malprogresigi la socian evoluon de popolo.

Mi premisas la higienajn flankojn de la vegetara reĝi-
ino kun la diversaj ŝtupoj de la simple senvianda nutrado
kis la absoluta krudmanĝado (vegetalismo); ĉar la sci-
enco pri higieno kaj precipe milobla spertado jam pruvis,
'ke la ĝusta vegetara rekhno estas absolute nerifutebla.
Anstataŭ multaj aŭtoroj mi citas nur Ragnar Berg kai
Martin Vogel. En sia fundamenta, tre rekomendinda bro-
ŝuro „La fundamento de ĝusta sinnutro" (Die Grundlage
einer richtigen Erahrung, eldonejo Deutscher Verlag fŭr
Volkswohlfahrt, Dresdeno, Zirkusstr. 38, nur german-
lingve) ili diras sur pakoj 152 k. sekv. kaj 155: „Sekve -de
la nova trofologio (scienco pri nutrado) ni scias, ke tre
hone sufiĉas al ni multe malpli da albumino, kondiĉe ke
la albumino estu plenvalora; ke tia albumino ekzistas
ankaŭ en la kreskaĵoj (pensu nur pri la verdaj foliaj le-
gomoj, la terpomoj, la nuksoj kaj migdaloj, la sojafaboj k.
c.), ke same grava, kiel la sufiĉa kvanto de albumino
estas sufiĉa provizo je neorganaj bazoj kaj akcesoraj
materiot kaj ke ankaŭ tiuj ĉi materioj trovikas precipe
en la legomoj kaj fruktoj. Tiam ni devas senplue konfesi.
ke abunda kaj saniga nutriĝo sur pure vegetara bazo
estas ebia. Neniu serioza nutroscienculo hodiaŭ dlrbas
Pri tiu ebleco. — Ni volas simple konstati, ke tre bone
ankajj per vegetara mankaj° oni povas kontentige nutri
sin kaj resti sana kaj laborkapabla."

Vivinte .vegetare dum dudek jaroj, mi povas laŭsperte
plene konfirmi la pravecon de ĉi tiu diro.

(Daŭrigota.)
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